
Додаток  

до розпорядження Оболонської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

29.12.2016 № 757-К 

  

УМОВИ  

   проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – 

заступника керівника апарату Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації (категорія «Б») 

 

Загальні умови 
Посадові обов’язки Забезпечує виконання розпоряджень Київської міської та 

Оболонської районної державної адміністрації, доручень 

голови райдержадміністрації з питань взаємодії та розвитку 

зв’язків з судами, правоохоронними органами, державної 

реєстрації юридичних, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб та зняття з 

реєстрації. Забезпечує контроль за виконанням заходів щодо 

охорони громадської безпеки, громадського порядку, 

боротьби зі злочинністю та корупцією. Взаємодіє з 

районними в місті Києві державними адміністраціями, 

міськими та районними управліннями, відділами та 

службами у межах своїх повноважень згідно з функціями, 

що впливають з покладених завдань і визначеного кола 

питань. Готує проєкти відповідних розподяджень і 

матеріали з окремих питань для розгляду на Колегіях 

державних адміністрацій згідно покладених функцій і 

завдань. Забезпечує виконання протокольних доручень, 

напрацьованих на нарадах у голів Київської міської та 

районної в місті Києві державних адміністрацій. Готує 

пропозиції до окремих підрозділів Програми соціально-

економічного розвитку міста Києва, бере участь у розробці 

окремих розділів районних регіональних програм, 

організовує і контролює їх виконання. Відповідає за 

організацію доступу до публічної інформації в 

установленому порядку і в межах своїх повноважень, 

розпорядником якої є Оболонська районна в місті Києві 

державна адміністрація. Є відповідальною особою за 

співпрацю з Національним агенством з питань запобігання 

корупції. Контролює стан виконання документів поточного 

зберігання. В межах своїх повноважень спрямовує, 

координує та контролює діяльність структурних підрозілів 

безпосереднього  підпорядкування: відділ з питань 

реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб; 

відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців; юридичного відділу (з 

організаційних питань); головного спеціаліста з питань 

взаємодії з правоохоронними оргами, запобігання та 

виявлення корупції. Умежах своїх повноважень забезпечує 

координацію взаємовідносин та контроль діяльності 

громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону. Здійснює керівництво: міжвідомчою 



координаційно-методичною радою з правової освіти 

населення; комісією по перегляду нормативно-правових 

актів. 
Умови оплати праці відповідно до штатного розпису, надбавка за вислугу років 

(за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг 

державного службовця та премія 
Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на 

посаду 

Безстроково  

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі, та строк їх подання 

1. Копія паспорта громадянина України. 

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням 

основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, 

до якої додається резюме у довільній формі. 

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не 

застосовуються заборони, визначені частиною третьою або 

четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", 

та надає згоду на проходження перевірки та на 

оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до 

зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми 

про результати такої перевірки.. 

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 

5. Заповнена особова картка встановленого зразка. 

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. 

Термін прийняття документів – 26 календарних днів з дня 

оприлюднення інформації про проведення конкурсу на 

офіційному сайті Національного агентства з питань 

державної служби 23 січня 2017 року до 18 год. 00 хв.  
Дата, час і місце проведення 

конкурсу 
26-27 січня 2017 року об 11-00 год. 

 04205, м. Київ, вул. Тимошенка, 16 
Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Савіна Світлана  Михайлівна, т.  (044) 426-85-45,  

                                                     т. (044) 464-44-50 

kadrуоrda@ukr.net          

Вимоги до професійної компетентності 

Загальні вимоги 
Освіта вища освіта ступеня магістра   
Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» 

чи «В» або досвід служби в органах місцевого 

самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності не менше одного року 
Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою 

Спеціальні вимоги 
Освіта вища освіта ступеня магістра   
Знання законодавства 1) Конституція України; 

2) Закон України «Про державну службу»; 

3) Закон України «Про запобігання корупції»; 

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;  

5) Закон України «Про доступ до публічної інформації»; 

6) Закон України «Про звернення громадян»; 

7) трудове законодавство, акти Президента України, 

Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, 

з питань повноважень органів виконавчої влади 
Професійні чи технічні знання відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14
mailto:kadrуоrda@ukr.net


нормативно-правових актів 
Спеціальний досвід роботи бажано досвід роботи в сфері державного управління 
Знання сучасних інформаційних 

технологій 
вміння використовувати комп'ютерне обладнання та 

програмне забезпечення, використовувати офісну техніку 
Особистісні якості 1) відповідальність; 

2) вміння вирішувати комплексі завдання; 

3) організація і контроль роботи;  

4) вміння працювати в команді та керувати командою;  

5) вміння розв’я зання конфліктів; 

6) вміння працювати при багатозадачності; 

7) дисципліна і системність; 

8) дипломатичність;  

9) самоорганізація та орієнтація на розвиток; 

10) справедливість, неупередженість та об’єктивність; 

11) вміння працювати в стресових ситуаціях. 

 

 
 


